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УВОД 
 
Полазећи од начела јавности и транспарентности, у циљу информисања 
јавности о раду Скупштине, на основу члана 116. Статута општине Беране 
(’’Сл. лист РЦГ’’ – Општински прописи бр. 21/04 и 34/06 и ’’Сл. лист ЦГ’’ 
– Општински прописи бр. 6/11) и члана 152. Пословника о раду Скупштине 
општине Беране (’’Сл. лист ЦГ’’ – оп. бр. 22/12), Предсједник Скупштине 
општине Беране ставља на увид јавности, Извјештај о раду Скупштине 
општине Беране за 2015. годину. 
Скупштина општине је представнички орган грађана који функцију врши у 
складу са Уставом, Законом, Статутом и Пословником. Скупштину чине 
одборници које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, 
на период од 4 године, у складу са законом. 
 
Скупштина у овом сазиву је конституисана 24.03.2014. године и чине је 35 
одборника: 
 - 18 одборника са изборне листе „Здраво Беране“ и - 17 одборника са изборне листе „Да побиједи Беране – ДПС Мило 

Ђукановић“. 
 
У складу са Пословником Скупштине општине Беране, формирана су 3 клуба 
одборника:  СНП, ДФ и ДПС. 
 
Предсједник Клуба одборника СНП-а - Драгомир Ђукић. 
Предсједник Клуба одборника ДФ-а - Владан Фолић. 
Предсједник Клуба одборника ДПС-а - Милоња Вељић. 
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Aктивности Скупштине 
 
Током 2015. године, Скупштина је своје активности спроводила у складу са 
Уставом, Законом, Статутом, Пословником и  Програмом рада за 2015. 
годину, којим су утврђени послови и задаци, носиоци послова и рокови за 
њихово извршавање. Програмом рада за 2015. годину, била су обухваћена 
питања из надлежности Скупштине која произилазе из позитивних 
законских прописа и потреба развоја Општине, која су од значаја за 
остваривање функције локалне самоуправе и интереса локалног 
становништва. Од 73 теме које су утврђене Програмом рада Скупштине за 
2015. годину, Скупштина је разматрала 42 теме.  
Програм рада Скупштине за 2015. годину, није у потпуности реализован. 
Један број тема није могао бити разматран из објективних разлога, како 
због недоношења системских закона који регулишу одређене области за 
које се одлуке доносе, тако и због сложеније процедуре за доношење 
одређених аката, о чему је предлагач, односно, обрађивач тема обавијестио 
предсједника Скупштине. Теме које нијесу реализоване у 2015. години,  
биће уврштене у Програм рада за 2016. годину. 
Осим тема предвиђених Програмом рада, Скупштина је разматрала и 
већину  питања која је покренуо и иницирао предсједник Општине као 
овлашћени предлагач, док је један број аката Скупштина донијела на 
предлог одборника и Одбора за избор и именовања. Ради се о актима за 
која је постојала неодложна потреба за њиховим доношењем. Скупштина 
је разматрала 77 тема које нијесу биле предвиђене Програмом рада за 2015. 
годину. 
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 Сједница СО-е 
 Скупштина општине Беране је у 2015. години, одржала 7 сједница, од чега 

6 радних и 1 свечану сједницу. 
 На радним сједницама Скупштине разматрано је и усвојено: 

 Одлука - 70  Рјешења - 22  Програма - 15  Планова - 7  Информација - 6  Извјештаја - 13  Закључка  - 4 
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Сједница СО-е 

 Већина одборника је присуствовала свим радним сједницама Скупштине, 
што се може видјети у наредном приказу: 
  VIII сједница (31.03.2015.г.) – присутно - 33,  одсутно – 3. Наставак 

VIII сједнице (01. и 06.04.2015.г.) – присутнo - 18, одсутно – 17.  IX сједница (25.06.2015.г.) – присутно -  30, одсутно - 5.  Сједница по хитном поступку (02.07.2015.г.) –присутно - 31, 
одсутно – 4.  X сједница (20.10.2015.г.)– присутно - 34, одсутно -  1. Наставак X 
сједнице (21.10.2015.г.) – присутно - 33, одсутно - 2.  Сједница по хитном поступку (13.11.2015.г.) – присутно - 29,  
одсутно – 6.  XI сједница (28.12.2015.г.) – присутно - 32,  одсутно - 3. Наставак XI 
сједнице (29.12.2015.г.) – присутно - 31, одсутно - 4.  

Предсједник Општине, који је уједно и предлагач већине аката који су 
ушли у скупштинску процедуру је присуствовао на 4 од укупно 6 радних 
сједница. 
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Укупно је поднијето 18  предлога за измјену и допуну дневног реда и то: 
предсједник Општине је поднио 14 предлога за допуну дневног реда, 2 
предлога за измјену дневног реда, док су 2 предлога за измјену дневног 
реда поднијели одборници. Сви предлози за допуну и измјену дневног реда 
су прихваћени. 
 У оквиру разматрања тачака дневног реда: 
- право на уводно излагање од стране извјестилаца кориштено је 50 пута; 
- право на завршну ријеч од стране  извјестилаца кориштено је 35 пута;  
- постављено је 61 одборничко питање  и  8 допунских питања;  
- право на дискусију у првом и другом кругу искоришћено је 205 пута. 
 

 Сједница СО-е  
Посебан акценат у раду Скупштине дат је на разматрање и доношење 
нормативних аката којима се утврђују права и обавезе грађана, а којима је 
претходило учешће грађана  у одлучивању кроз јавне расправе, као и 
доношење стратешких планова и програма развоја и информативно-
аналитичких материјала.  
Одборници СО-е су учествовали на више едукативних семинара које су 
организовали: Комисија за спрјечавање сукоба интереса ЦГ, Владина 
канцеларија за борбу против трговине људима и Управа за кадрове. 
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Одборници су такође присуствовали округлом столу  у Беранама под 
називом „Грађанска партиципација у Црној Гори – изградња активнијих 
грађана локалних самоуправа“. 
 

 Семинар у Бијелом Пољу 
 
Колегијум предсједника Скупштине 
У припремама сједница Скупштине  одржано је 8 сједница Колегијума 
предсједника Скупштине са предсједницима Клубова одборника. Сходно 
Пословнику,  у раду  Колегијума  је учествовала и секретарка Скупштине. 
На позив предсједника Скупштине, колегијуму су по потреби 
присуствовали и Главни админстратор, секретари појединих секретаријата 
и руководилац Службе предсједника. На сједницама Колегијума су 
разматрани термини одржавања сједница Скупштине, рокови достављања 
материјала, вријеме одржавања сједница, спајање расправе у вези 
појединих тачака дневнога реда и друга питања везана за ефикаснији рад 
Скупштине. 
Предсједник Скупштине сходно Члану 52 Пословника, на колегијум може 
позвати: предсједника Општине, Главног админстратора, страјешине 
органа локалне управе и руководиоце јавних служби чији је  оснивач 
Општина. 
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 Колегијум  
Активности радних тијела Скупштине 
Раду Скупштине претходило је разматрање питања у радним тијелима која 
су образована у складу са Законом, Статутом Општине, Пословником о 
раду Скупштине и Одлуком о образовању радних тијела Скупштине, на 
који начин се доприносило потпунијем сагледавању проблема, што је 
обезбиједило ефикаснији, рационалнији и квалитетнији рад Скупштине и 
доношење одлука, закључака и других аката.  
Надлежна радна тијела Скупштине, одбори и савјети, су непосредно прије 
одржавања сједница Скупштине, разматрала питања из своје надлежности 
и одржала 63 сједнице. 
- Одбор за избор и именовања, (Драгомир Ђукић, предсједник и чланови: 
Лидија Кљајић, Владан Фолић, Јасна Кнежевић и Ранко Раичевић), је 
одржао 18 сједница. На сједницама је разматрао 48 тачака дневног реда, и  
расписао 3 конкурса, 3 јавна позива, донио 7 рјешења и 2 закључка. 
Разматрао је 4 захтјева и 2 иницијативе. Скупштини је поднио 7 
извјештаја, ( 27 предлога за избор, именовање или разрјешење). Одбор је у 
складу са Законом о државним службеницима и намјештеницима донио 
Правилник о мјерилима и начину оцјењивања локалних службеника, 
односно намјештеника у Служби Скупштине општине Беране и утврдио 
образац за оцјењивање. 
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- Одбор за Статут и прописе, (Вида Ивановић, предсједница и чланови: 
Анђела Бојовић, Милосава Пауновић, Милоња Вељић и Гордана Ђукић), је 
одржао 11 сједница. Разматрао је 74 тачке дневног реда, од чега 58 одлука, 
3 стaтута, 6 програма, 1 извјештај, 1 амандман. Дао је 3 одговора на тужбу 
Управном Суду и 1 одговор на захтјев за ванредно преиспитивање судске 
одлуке Врховном суду. Одбор је доставио Скупштини 7 извјештаја. 
- Одбор за финансије, привреду и развој, (Борис Бућковић, предсједник и 
чланови: Горан Киковић, Јованка Богавац, Јасна Кнежевић, Споменка 
Ђаловић, Хафиз Новалић и Богдан Фатић), је одржао 5 сједница. Разматрао 
је 39 тачака дневног реда од чега 26 одлука, 1 информацију, 6 програма, 8 
извјештаја, 1 план и 1 амандман. Одбор је Скупштини доставио 6 
извјештаја. 
 - Одбор за планирање и уређење простора и   комунално-стамбену 
дјелатност, (Петар Лабудовић, предсједник и чланови: Младен Премовић, 
Велимир Ђуришић, Нада Софтић, Далибор Шћекић, Бранко Фемић и 
Фахрудин Хадровић), је одржао 7 сједница. Разматрао је 36 тачака дневног 
реда, од чега 26 одлука, 4 програма, 1 статут, 5 извјештаја, 4 плана и 1 
амандман. Одбор је Скупштини доставио 6 извјештаја. 
 
-Одбор за друштвене дјелатности, (Дарко Бубања, предсједник и 
чланови: Драган Дробњак, Вида Ивановић, Горан Киковић, Драшко 
Дошљак, Александра Зечевић и Радош Раичевић), је одржао 5 сједница. 
Разматрао је 21 тачку дневног реда, од чега 3 одлуке, 10 извјештаја, 6 
информација, 1 програм и 1 план. Одбор је Скупштини доставио 3 
извјештаја. 
- Одбор за међуопштинску и међународну сарадњу, (Радојица 
Живковић, Милован Живковић, Драгомир Ђукић, Ервин Манџукић и 
Богдан Јоксимовић), је одржао 3 сједнице. Разматрао је 3 тачке дневног 
реда ( 3 одлуке) и донио 1 закључак. Скупштини је доставио 3 извјештаја. 
- Савјет за заштиту животне средине, (Милован Живковић, предсједник 
и чланови: Гојко Цимбаљевић, Јасна Кнежевић, Томислав Целић и Лидија 
Кљајић), је одржао 3 сједнице. Разматрао је 7 тачака дневног реда од чега 3 
одлуке, 2 плана, 1 програм и 1 информацију. Савјет је Скупштини доставио 
2 извјештаја. 
- Савјет за давање предлога назива насеља, улица и тргова, (Драган 
Лекић, предсједник и чланови: Анђела Бојовић, Зоран Миловић, Радојица 
Живковић, Сретен Лутовац, Фахрудин Хадровић и Бранко Фемић), је 
одржао 3 сједнице и разматрао 3 тачке дневног реда. 
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- Савјет за представке и притужбе, ( Александар Мијовић, предсједник и 
чланови: Борис Бућковић, Јованка Богавац, Гордана Ђукић и Вланетина 
Дашић), није одржао ни једну сједницу. 
- Савјет за превенцију болести зависности, (Милован Живковић, 
предсједник и чланови: Милосава Пауновић, Даница Пајковић, Радош 
Раичевић и Марија Шћекић), није одржао ни једну сједницу. 
- Савјет за сарадњу са Невладиним организацијама, (Раде Војводић, 
предсједник и чланови: Владан Фолић, Дарко Бубања, Дејан Ћорац и 
Далибор Шћекић), је одржао 5 сједница. Разматрао је 7 тачака дневног 
реда и  донио 2 закључка. Скупштини је доставио 2 извјештаја. 
 Савјет за родну равноправност, (Споменка Ђаловић, Нада Софтић, Вида 
Ивановић, Мирела Рамусовић и Јасна Кнежевић) је одржао 2 сједнице.  
Разматрао је 2 тачке дневног реда и доставио Скупштини 2 извјештаја. 
 
Скупштина општине Беране је на сједници одржаној 06.04.2015.године, 
формирала Комисију за преиспитивање законитости поступка 
расподјеле кадровских станова и станова за службенике и намјештенике у саставу: Вида Ивановић, предсједница и чланови: 
Драгомир Ђукић, Велимир Ђуришић, Гордана Ђукић и Богдан Јоксимовић, 
са задатком да преиспита законитост поступка расподјеле кадровских 
станова, (по Одлуци бр. 01.031.1952 и Одлуци бр. 01-031-2125) и поступка 
расподјеле станова за службенике и намјештенике (по Одлуци бр. 07-070-
28), као и да увидом у документацију преиспита да ли је у поступку 
расподјеле станова било неправилности, односно да ли је у потпуности 
испоштована законска процедура. 
Комисија је у року од 5 мјесеци, одржала 8 сједница, на којима је донијела 
28 закључака. Извјештај о раду Комисије, Скупштина је прихватила на 
сједници одржаној 20. и 21.10.2015. године.  
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 Сједница Комисије за преиспитивање законитости поступка расподјеле кадровских станова и станова за 
службенике и намјештенике 

 
На сједници одржаној 20. и 21. Октобра 2015. године, Скупштина је  
формирала Комисију за преиспитивање законитости рада Агенције за 
инвестиције и развој Берана за период од 25.09.2006 до 24.03.2014. године, 
у саставу: Данијела Марковић, предсједница, и чланови: Велимир Ђуришић, 
Јованка Богавац, Споменка Ђаловић и Бранко Фемић, са задатком да 
преиспита да ли је у назначеном периоду било неправилности у раду 
Агенције. Комисија је дужна да у року од 6 /шест/ мјесеци, од дана ступања 
на снагу Рјешења,  припреми Извјештај и поднесе га Скупштини Општине на 
усвајање.  
Комисија је одржала 1 сједницу на којој је разматрала 2 тачке дневног реда, 
донијела Пословник о раду и  1 закључак. 
 
Етичка комисија за изабране представнике и функционере 
Скупштина је основала Етичку комисију за изабране представнике и 
функционере на сједници одржаној 31.03. и 01. и 06.04.2015.године, у 
саставу: Светислав Стијовић, предсједник и чланови: Сеад Јашаровић, 
Вукашин Митровић, Ивана Недовић и Милија Масловарић. Комисија је од 
дана именовања до краја 2015. године,  одржала 4 сједнице. Разматрала је 9 
тачака дневног реда и донијела 6 закључака. Предјседник Комисије је 
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учествовао на 2 едукативна семинара: „Вођење поступка пред Етичком 
комисијом за изабране представнике и функционере у локалној самоуправи“ 
које су организовали Заједница општина и ОЕБС и „Примјена Закона о 
спречавању сукоба интереса“, који је организовала Комисија за спречавање 
сукоба интереса. 

 Сједница Етичке комисије за изабране представнике и функционере  
Међународна и међуопштинска сарадња 
Међународна активност је остваривана доношењем нормативних аката о 
успостављању сарадње са општинама и градовима у иностранству, посјетама 
предсједника Скупштине, одборника и секретара Скупштине,  општинама у 
земљи и иностранству и на други начин. 
На иницијативу Клубова одборника ДФ-а и СНП-а, Скупштина је на  
сједници одржаној 25. 06. 2015. године,  једногласно донијела Одлуку о 
проглашењу  предсједника  Републике Србије за почасног грађанина 
општине Беране, након чега је предсједник Рапублике Србије Томислав 
Николић у званичну посјету примио делегацију општине Беране, предвођену 
предсједником Општине Драгославом Шћекићем и предсједником 
Скупштине Гораном Киковићем. Повељу почасног грађанина Општине 
Беране, предсједнику Републике Србије је на свечаној сједници поводом 21. 



Извјештај о раду СО-е Беране за 2015. годину 
 

 
15 

јула Дана општине Беране, уручио предсједник општине Беране, Драгослав 
Шћекић. 
Скупштина је у 2015 години донијела: Одлуку о братимљењу - успостављању 
сарадње Општине Беране, Црна Гора и  Општине Врњачка Бања, Република 
Србија и Одлуку о братимљењу Општине Беране са Општином Старо 
Нагоричане. 
Предсједник СО-е Беране, Горан Киковић је током 2015 године, поводом 
дана општине, посјетио следеће општине: Нова Црња, Старо Нагоричане, 
Плужине, Голубовци, Никшић, Пљевља, Плав и др. Поводом прославе Дана 
Града Краљева свечаности је присуствовала вишечлана  делегација СО-е 
Беране. Вишечлана делегација СО-е Беране је присуствовала и свечаности 
поводом Дана општине Херцег Нови.   
Предсједник Скупштине је био гост и на бројним културним 
манифестацијама у Републици Србији:  на Дане  Војводе Степе , Дане цвијећа 
и меда у Великом Градишту, Дане јоргована у Краљеву, на Међународном 
сајму  књига у Београду. 

 Скупштинска делегација у посјети Граду  Краљеву  Током 2015 године предсједник Скупштине је примио бројне делегације: 
делегацију СО-е Рудо, Скупштине Града Краљева, предсједника СО-е 
Чајниче, екипу руских новинара и др. 
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Остале активности Предсједника Скупштине  
 
Поред активности које су наведене у дијелу извјештаја ''Међународна и 
међуопштинска сарадња'', навешћемо и друге протоколарне активности  као 
што је састанак предсједника Скупштине Горана Киковића и предсједника 
Клубова одборника Драгомира Ђукића, Владана Фолића и Милоње Вељића 
са црногорским  Принцом Николом Петровићем II. 
Предсједник Скупштине је примио предсједника Савјета младих општине 
Беране Горана Лалевића, представника младих у Парламенту младих Европе 
Немању Лабана, затим представнике разних удружења, невладиних 
организација, грађане и друге личности из политичког, културног и јавног 
живота општине Беране и Црне Горе.  
У организацији Скупштине општине Беране у спомен кући војводе Гавра 
Вуковића,  28.новембра 2015. године, одржан је Округли сто поводом 100 
година Мојковачке битке на којем је учествовао и предсједник Скупштине 
Горан Киковић. 
 Сарадња Скупштине и НВО 
Предсједник Скупштине је у складу са Статутом, 25.12.2015. године, одржао 
годишњи састанак са НВО и шефовима Клубова одборника, којем су 
присуствовали предсједник и чланови Савјета за сарадњу са НВО. Тема 
састанка је била разматрање достигнутог степена и унапређења  даље 
сарадње Скупштине и НВО, кроз примјену института „слободна столица“. На 
састанку је разговарано и о доношењу Одлуке о формирању Савјета за 
сарадњу локалне самоуправе  и НВО и Одлуке о расподјели средстава за 
НВО. 
 Служба Скупштине је прије сваке сједнице Скупштине, у року који је 
прописан Пословником, објављивала на сајт Општине, позив невладиним 
организацијама за присуство сједницама СО-е. 
 У 2015. години није било захтјева од стране НВО за присуство сједницама 
Скупштине, кроз институт „слободна столица“. 
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 Састанак са НВО  
Активности Службе Скупштине 
Током 2015.године, Служби Скупштине општине Беране је поднешено 7 
захтјева за слободан приступ информацијама и то: Центар креативних 
вјештина  је поднио 5 захтјева,  МАНС 1 захтјев и Фондација „ Помоћ – 
Акција за сјевер Црне Горе“ 1 захтјев. 
У складу са Законом о слободном приступу информацијама за све захтјеве су 
донешена рјешења којима се одобрава приступ информацијама. 
Служба Скупштине је као и свих претходних година обављала стручне и 
админстративно – техничке послове за потребе Скупштине општине, 
предсједника Скупштине, одборника, секретара Скупштине, радних тијела 
Скупштине и клубове одборника. 
Обављала је послове организације, припреме и обраде материјала за сједнице 
Скупштине.  Служба Скупштине је обрадила:  записника са сједница Скупштине – 6   записника са радних тијела Скупштине – 63  биљешки са Колегијума Скупштине - 8   извјештаја са радних тијела Скупштине – 38   дневних редова за сједнице Скупштине – 6   допуне дневних редова за сједнице Скупштине – 4  
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Служба је обављала и административно-техничке послове за радна тијела, 
пружала правну и стручну помоћ за потребе одборника и радних тијела, 
приликом израде аката које су доносила радна тијела.  

 
Служба Скупштине 

Јавност рада Скупштине 
 Јавност рада Скупштине обезбјеђивана је директним преносом сједница 
Скупштине преко Локалног Јавног емитера Радио Берана, благовременим 
достављањем позива за сједницу и скупштинског материјала представницима 
медија и другим заинтересованим лицима. Све одлуке и друга акта у 
предлогу и након усвајања од стране Скупштине, Служба Скупштине је 
објављивала на сајт општине Беране и достављала их „Службеном листу ЦГ 
– Општински прописи“ на објављивање, што је и обавеза прописана Законом 
о локалној самоуправи. Предсједник Скупштине је редовно давао изјаве за 
Радио Беране о активностима предсједника и Скупштине. На крају 2015. 
године, предсједник Скупштине је дао интервју за локални радио. Јавност је 
редовно путем саопштења и постављањем вијести на званични сајт Општине, 
информисана о активностима, Скупштине, предсједника Скупштине и 
радних тијела Скупштине. 
 
 
Обрађивач Извјештаја: 
Служба Скупштине    ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
         Горан Киковић,с.р. 


